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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۱۰۲،اپریل ۲                                                                             هاشمیان هللا سیدخلیل داکتر
                         

 افغانستان به تحول ضرورت دارد : اشرف غنی قابل تائیداست

 تحول  باشند، تروریست آن جهوری ریاست نامزد جنگساالر یک و(  سنا مجلس رئیس) سناتور درکشوریکه
 دولتی نظام که تغییرنمیکند زمانی تا کشور یک اخالقی نظام زیرا میرود، ربشما مبرم ضروریات از کشور درچنین

 غنی، اشرف منشورداکتر استثنی به ،جمهوری ریاست کاندیدان از هیچکدام سیاسی های دربرنامه. نشود اصالح آن
 اسالم مجازی تاپۀ با ساالری جنگ نظام همان نیاید، درمیان درافغانستان تحول واگر نمیشود، دیده" تحول" کلمه
 .خواهدکرد حکومت آینده سال بیست برای

 کنونی درشرایط ولی همکاربوده، فاسد نظام همین با گذشته سال 1 3 درمدت غنی داکتراشرف که است درست

 کردم، حمایت سلطانزوی داود آقای از قبال من دلییکه. ندارد شدن برنده چانس وپاک، صاف کاندید هیچ درافغانستان

 که هردو نادر سردار و او ولی بود،" بیداغ" قسما کاندید اویگانه" داغددار" کاندید 9 از بعدا که بودم نوشته درهمانجا

 .ندارند شدن برنده چانس هردو میکردند، نمایندگی کشور جوان نسبتآ نسل از

 اعمالش که دوستم رشید آقای که است درست. میباشد معاونش انتخاب احمدزی غنی اشرف داکتر درباب دوم نکته

 ولی نمیشود، پنداشته زعامت برای مطلوب شخص افغان ملت درنزد است، ثبت افغانستان اخیر سال 33 درتاریخ

 سخن هائیکه وگروه آورد، فراهم افغانستان گوشۀ دریک خود برای ونفوذی قدرت هم او افغان مانندسایرجنگساالران
 غیرممکن دوستم رشید مشارکت بدون شان شوم آرزوی این میزدند، افغانستان شمال تجزیۀ خودبرای قدرت از

 ساخته، شامل خود زعامت درتیم وقدرتش نفوذ از رابخاطراستفاده دوستم رشید غنی اشرف داکتر که اکنون. میبود
 دایم برای افغانستان تجزیۀ شوم پالن افغانستان، درزعامت دوستم بااشتراک که گرفت نادیده نمیتوان آنرا مثبت جنبۀ
 .است شده خنثی

 تطبیق اوجرات که کرده تولید را خوشبینی این است، میسر احمدزی غنی اشرف داکتر اخالق و اعمال از شناختیکه
 بیخکن اوجرات -دارد را افغانستان امنیت تامین به مربوط جدی وقایع با برخورد جرات او  – دارد را" تحول"

 . دارد را کار اهل هب کار سپردن و دولت دردستگاه قومی تخصیص شوم میراث و خویشاوندی سیستم ساختن

 خوب را مرحومش پدر و ام خوانده را او اثر دو ولی ام، ندیده ازنزدیک را احمدزی غنی اشرف داکتر شخصا من
 فامیل  از. ایم نشسته هم با شبها نوابی حفیظ سردار خسرم کاکا درخانۀ خصوصی ودرمجالس میشناختم نزدیک واز
 که بود افغانستان خدمتگار و نامدار جنرال یک میشناختم، رادرافغانستان پورخان شاه جنرال شهید مرحوم شان

 نهایت  و مجاهد افغان یک یافت وفات ویرجینیا در که برادرمرحومش. ساختند شهید را او ستهاوکمون روسها

 باینطرف سال 62 از کوچی قیوم داکتر باجناب درکلفورنیا. داشتم وروابط شناخت نزدیک از او وبا بود وطندوست

 مجله صفحات در مقاالتش که میباشد برجسته نویسندۀ و ودانشمند الیق دپلومات اویک و ام داشته نزدیک روابط
 بمحتاجین خیررسانی و امداد های درپروزه امریکا از که احمدزی سمع داکتر جناب .اند بوده متجلی افغانستان آئینه
 فامیل بیک احمدزی غنی اشرف داکتر. میباشند من محترم ازدوستان اند، کرده کمک سخاوتمندانه افغانستان در

 نمیتوان دیگری چیز صداقت و وخدمت ایثار جز قراردارد، سالیکه و سن در او از ،داشته تعلق درافغانستان نامدار
 افغانهای ایکاش. میکنم دعا او موفقیت وبرای میدارم اعالم افغان شخصیت ازین را خود حمایت من. داشت توقع

  بحمایت تشویق را امریکا در هزارافغان پنجاه حداقل میتوانستم درآنصورت که میداشتند رای حق مهاجر
 خود تحوالت درجملۀ مهاجررا افغانهای برای تابعیت دو قبول موضوع غنی داکتراشرف امیداست. ازاومیکردم

 التوفیق هللا ومن. باشد زیرنظرداشته
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